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تحـرك عاجـل
سجين أوغوري في حالة صحية حرجة
يعاني رجل أوغوري ،وهو عبدالكريم عبداهلل ،من اإلصابة بسرطان العظام والمفاصل ،وهو محروم من
الحصول على المعالجة الطبية العاجلة في سجنه في الصين.
يف
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يوليو/متوز هاُّتم الزعيم الديين جلماعة األوغور يف الصني عبدالكرمي عبداهلل بارتكاب جرمية الدعاية

التحريضية للثورة املضادة .ويف  5مايو/أيار ُ ،1993حكم عليه بالسجن ملدة  12سنة ،مبا فيها حرمانه من
وحرم من حقه يف توكيل حمام .وخالل
ممارسة حقوقه السياسية .ومل تُذكر تفاصيل األدلة يف حكم احملكمةُ ،
وفرضت قيود على حقه يف حرية الدين ،مبا فيها
ذلك الوقت ُوضع عبد الكرمي عبد اهلل يف احلبس االنفراديُ ،

الصالة.

وكان من املقرر إطالق سراح عبد الكرمي عبد اهلل من السجن يف  16نوفمرب/تشرين الثاين  ،2002ولكن لدى
وصول عائلته إىل السجن يف أورومقي ،أُبلغوا شفويا بأنه مت متديد احلكم ثالث سنوات أخرى بدون إبداء
األسباب .وقد مت متديد حكم عبد الكرمي عبد اهلل ثالث مرات يف
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نوفمرب/تشرين الثاين

 ،2005و6

نوفمرب/تشرين الثاين  ،2008و 16نوفمرب/تشرين الثاين  .2011ومل تُصدر حمكمة الشعب الوسيطة يف مدينة
أورومقي اجلديدة قرارا مكتوبا فيما يتعلق بتمديد احلكم إال يف عام  ،2009ذكرت فيه أن تاريخ إطالق
سراحه سيكون يف  30يونيو/حزيران .2014
ويف سبتمرب/أيلول  ،2011واحتجاجا على متديد مدة حكمه عدة مرات ،بدأ عبد الكرمي عبد اهلل إضرابا عن
الطعام يف السجن استمر ملدة تسعة أشهر ،وذُكر أهنم كانوا يُطعمونه قسرا بواسطة أنبوب  .IVوقال شقيق

عبد الكرمي عبد اهلل إن حراس السجن مسحوا ألفراد عائلته املباشرين بزيارته يف السجن على مدى األشهر
التسعة هبدف إقناعه بإهناء إضرابه عن الطعام .ويف كل زيارة له من قبل والداته وإخوته ،كانوا جيدونه يف
حالة صحية حرجة ،والحظوا أنه كان عاجزا عن الوقوف على قدميه بسبب سوء التغذية .ويف
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نوفمرب/تشرين الثاين  ،2011أُبلغت عائلته بأنه أُصيب بسرطان العظام واملفاصل ،ولكنهم ُمنعوا من زيارته،

وبدال من ذلك ُمسح هلم مبشاهدة شريط فيديو له .وورد أن حالته الصحية تدهورت بشكل حاد إىل حد
فقدان السمع والبصر.
واليزال عبد الكرمي عبد اهلل حمروما من احلصول على الرعاية الطبية الضرورية ومن رؤية عائلته املباشرة .وال
تزال والدته ترفع دعاوى استئناف ضد احلكم بالسجن.

يرجى كتابة مناشدات فورا باللغة المندرينية أو بلغتكم الخاصة ،بحيث تتضمن ما يلي:
 حث السلطات على ضمان أن يتلقى عبد الكرمي عبد اهلل رعاية طبية فورية وكافية؛
توجه إليه ُّتمة ارتكاب
 الدعوة إىل اإلفراج الفوري وغري املشروط عن عبد الكرمي عبد اهلل ،ما مل َّ
جرمية جنائية معرتف هبا دوليا؛
ويرجى إرسال المناشدات قبل  1نوفمبر /تشرين الثاني  2012إلى:
President of the PRC
Hu Jintao Guojia Zhuxi
The state Council General Office
2 Fuyoujie
Xichengqu
Beijingshi 100017
People’s Republic of China
Fax: +86 106 2381025
Email: gov@govonline
Salutation: Your Excellency
Chairman of XUAR People’s Govt
Nur Bekri Zhuxi
Xinjiang Weiwuer Zizhiqu Renmin Zhengfu Banggongting
2 Zhongshanlu
Urumqi 830041
Xinjiang Weiwuer Zizhiqu
People’s Republic of China
Fax: +86 991 2817567
Salutation: Dear Chairman

كما يرجى إرسال نسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين في بلدانكم ،وإدخال العناوين
الدبلوماسية المحلية أدناه:
االسم
املخاطبة

العنوان

1

العنوان

2

العنوان

3

رقم الفاكس

عنوان الربيد اإللكرتوين

وإذا كنتم تعتزمون إرسال املناشدات بعد التاريخ املذكور أعاله ،يرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل
إرساهلا.

تحـرك عاجـل
سجين أوغوري في حالة صحية حرجة
معلومات إضافية
يتفشى وباء التعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة يف كافة أشكال االعتقال ،مع أن الصني صدَّقت على
اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب يف عام  ،1988كما أن منظمة العفو الدولية تتلقى تقارير منتظمة
عن الوفيات يف احلجز ،وقع بعضها نتيجة للتعذيب ،يف العديد من مؤسسات الدولة ،ومنها السجون ومراكز
إعادة الرتبية من خالل العمل ومراكز االعتقال التابعة للشرطة.
إن معظم األوغوريني ينتمون إىل األقلية العرقية املسلمة ويرتَّكزون أساسا يف "شوار" .ومنذ الثمانينيات من
القرن املنصرم ،كان األوغوريني هدفا النتهاكات حقوق اإلنسان املنظمة والواسعة النطاق .وهذا يشمل
االعتقال التعسفي واحلبس واالحتجاز مبعزل عن العامل اخلارجي ،وفرض القيود اخلطرية على احلرية الدينية،
فضال عن احلقوق الثقافية واالجتماعية .كما أن سياسات احلكومة الصينية ،مبا فيها تلك اليت حت هد من
استخدام اللغة األوغورية ،والقيود الصارمة املفروضة على حرية الدين ،والتدفق الدائم للمهاجرين "اهلان" إىل
املنطقة ،إىل جانب التمييز يف العمل  ،تدمر األعراف والعادات وتؤجج مشاعر االستياء والتوترات العرقية.
ويف الفرتة اليت سبقت موعد افتتاح األلعاب األوملبية يف عام  ،2008أطلقت احلكومة الصينية محلة عدائية
أدت إىل القبض على آالف األوغوريني واعتقاهلم تعسفيا بتهم "اإلرهاب واالجتاهات االنفصالية والتطرف
الديين ".ويف  14أغسطس/آب  ،2008أعلن وانغ ليكوان ،األمني العام للحزب الشيوعي يف إقليم "شوار"
حرب "حياة أو موت" ضد "االنفصالية" األوغورية.
وقد ازداد الوضع سوءا يف أعقاب هجمات

11

سبتمرب/أيلول

2001

يف الواليات املتحدة ألن الصينيني

استخدموا مكافحة اإلرهاب ذريعة لتربير املزيد من القمع ضد احلقوق اإلنسانية لألوغوريني.

االسم :عبد الكرمي عبد اهلل /ذكر
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